MyDay
toric endagslinser
®

Högpresterande endagslinser för
användare med astigmatism.

Du kräver mer av dina toriska kontaktlinser: Förutom tydlig och
skarp syn kräver du en fantastisk komfort som kan hålla jämna
steg med din aktiva livsstil. Endagslinsen MyDay® toric från
CooperVision, som är en av de världsledande tillverkarna inom
toriska kontaktlinser, är försedd med samma designegenskaper
som Biofinity® toric. Linsen är också en del av MyDay-familjen:
Våra mjukaste silikonhydrogellinser någonsin* och världens
första endagslinser tillverkade med CooperVision® Aquaform®teknologi för att hjälpa dina ögon hålla sig klara och vita och
kännas bekväma hela dagen. Med MyDay toric endagslinser är
du redo att ta dig an din dag.
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Egenskaperna du kommer att älska

• Enastående synkorrigering och en beprövad, stabil och bekväm
tillpassning om du har astigmatism. Coopervision® toriska
kontaktlinser använder sig av vår expertis inom torisk design
med Optimized Toric Lens GeometryTM
• Långvarig komfort: Avancerad Aquaform®-teknologi låser in
vatten – för långvarig komfort.
• Hög syregenomsläpplighet: Silikonhydrogelmaterialet låter
100 % av det syre din hornhinna behöver nå dina ögon1, för
att hjälpa dem att förbli klara och vita.**
• UV-skydd: Hjälper till att skydda dina ögon mot ultraviolett
strålning, vilket kan främja din ögonhälsa.†

* Jämförelse gjord mellan silikonhydrogelbaserade endagslinser från CooperVision®. Data on file.
**Hög syregenomsläpplighet ger klara, vita ögon.
†
Varning: UV-skyddande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande ögonskydd, t.ex. UV-absorberande glasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och
omkringliggande områden. Kunden bör fortsätta använda UV-skydd enligt rekommendation.
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